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EXIT 21

 Plastové dopravní značení na Hlavní, nové očíslování na
hřbitově, probíhá výměna uličních cedulí

Vážení spoluobčané,
 Chatařské kontejnery pouze pro chataře, prázdninový svoz
2x týdně
 Vystoupení skupiny PROJEKT 76 pokojné a velmi vydařené
 Do divadla na konci října..

Opakovaná výzva úřadu pro zastupování
státu
ve
věcích
majetkových
–
neidentifikovaní vlastníci pozemků
Výzva ÚZSVM : tento úřad nám opakovaně postoupil seznam
nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků v obci
Mirošovice - není známa jejich adresa. Dle zákona č. 256/2013
Sb. je výzva určená uvedeným vlastníkům k přihlášení se (do
31.12.2023) o své vlastnictví nemovitosti u místně příslušného
úřadu - ÚZSVM. Kompletní seznam neurčených vlastníků
včetně pozemků, výměr a další informace na webových
stránkách obce – naše úřední deska a na www.uzsvm.cz.
Zkuste najít svého předka: - zde jen seznam jmenný: Dvořáková
Blažena, Trojánková Marie, Bartáková Miloslava, Valla Josef,
Kalivodová Milada, Doležal Svatopluk, Zounek Václav, Kroupa
Alois, Kroupová Květuše, Kumsta Jiří, Sandr František, Vlková
Marie, Kvítková Vlasta, Znamenáčková Alžběta
„Je vědecky nemožné, aby pršelo, pokud jsme si vzali deštník.“
„Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval.“
„Když je něco dobré, přestanou to dělat.“

sice právě teprve startuje druhý měsíc dovolených,
volnější prázdninový režim však v obci (a na úřadě)
rozhodně nezažíváme. Opak je pravdou – jednak se
dosud povodní ušetřených Mirošovic stále častěji také
začíná týkat nový nepříjemný fenomén –
celorepublikové extrémní přívalové deště, odhalující
naši dešťovou kanalizaci v nepříliš dobré kondici a
jednak byly zahájeny v téměř stejný okamžik dvě akce
letošního léta – výstavba chodníku na hřbitov a opravy
a rekonstrukce místních komunikací. Z fondu životního
prostředí jsme obdrželi informaci o akceptaci (tj.
potvrzení o kompletnosti žádosti a o jejím oprávněném
podání) našich žádostí o dotační podporu (zametací
stroj, odbahnění nádrže), na několika frontách
intenzívně jednáme se Středočeským krajem o
výstavbě nového mostu s chodníkem přes Kunický
potok (jehož koryto nám Lesy ČR přislíbily vyčistit
v příštím roce), podobně svádíme boj ve věci realizace
zbytku protihlukové stěny na Ježově s ŘSD a hygieniky.
Do toho již započaly přípravy na říjnové komunální
volby, úspěšně proběhl velký sběrový víkend,
s předstihem se podařilo zajistit divadlo, kde jsme ještě
nebyli, Baráčnící mají další plán.. A více..
(psáno 4.8.2014):

zastupitelstvo obce Mirošovice bude opět 9-členné.
Obecní úřad vede stálý seznam voličů pro trvale
hlášené občany – každý občan si může na obecním
úřadě ověřit, zda je v něm zapsán.
Podrobná metodika č. 2 - v příštím zářijovém Exitu 21.

Mirošovice, Středočeský kraj – dopravně
bezpečnostní úpravy 2. etapa, ulice
Senohrabská
Tak zní přesný dotační název akce, která byla zahájena
5. srpna a potrvá do 31. října. Jedná se o provedení
nových konstrukcí chodníků (od ulice Husova zatáčkou
až na hřbitov) s asfaltovým povrchem a se silničními
obrubami. Vjezdy jsou navrženy jako na ulici Hlavní
z betonové zámkové dlažby, červené barvy. V místech
přechodu pro chodce a v místě pro přecházení budou
provedeny bezbariérové úpravy s osazením signálních
slepeckých prvků. Součástí stavby je i výměna svodidla
v zatáčce a zbudování zábradlí. Smlouva s fondem
dopravní infrastruktury o poskytnutí 80% -ní dotace (tj.
4,4 mil. Kč) byla dnes podepsána..
Zhotovitel: STAV-INVESTA s.r.o.

 V Mirošovicích jen komunální volby, ne senátní:
10. - 11.10.2014
 Uzavírka celé ulice Senohrabské, vjezd rezidentům
povolen..!
 Komunikace 2014 – nové povrchy a opravy
 Obecní dešťová kanalizace pod tlakem
 Obnovené značení na Hlavní, hřbitově i v ulicích
 Odpadu je stále nějak moc

(z Murphyho zákonů)
S pozdravem MUDr. Tomáš Zvěřina, starosta obce Mirošovice
EXIT 21
Zpravodaj vydávaný Obecním úřadem Mirošovice, pro občany Mirošovic do poštovních schránek zdarma
www.mirosovice.cz
tel: 323 656 096, 323 656 102, e- mail: mirosovice@volny.cz, sekr.mirosovice@volny.cz
Odpovědný redaktor: Ing. Radek Lhocký e-mail: lhocky@mujbox.cz
Náklad: 450 výtisků Cena při prodeji 5,-Kč

Říjnové komunální volby 2014 –
metodika č. 1
Termín pro volby do zastupitelstev obcí a měst byl
oznámen prezidentem republiky na dny 10. a 11. října.
Současně byly vyhlášeny volby do 1/3 Senátu
Parlamentu ČR, které se však v naší obci nekonají. Nové

0000
Uzavírka ulice Senohrabská: vzhledem k většímu
zásahu do šíře vozovky a potřebě manipulačního
prostoru rozhodl trochu překvapivě (ale asi správně)
Odbor dopravy při MÚ Říčany o úplné uzavírce
komunikace s náhradní trasou přes silnici I/3. Vjezd i
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výjezd je pro mirošovické občany a návštěvníky
(včetně samozřejmě třeba záchranky či hasičů) možný,
a to i v předmětném úseku – se zvýšenou opatrností při
průjezdu stavbou!

EXIT 21

zaházenými příkopy, dešťovou kanalizací bez jakékoliv
dokumentace – zatím však tato zastaralá inženýrská síť
celkem sloužila..

Komunikace 2014
Takto jednoduše jsme nazvali soubor prací na našich
místních komunikacích. Jedná se o akci hrazenou pouze
z vlastních zdrojů (2,6 mil. Kč), zhotovitelem je BES
Benešov s.r.o. Výsledkem by měly být nové asfaltové
povrchy ulic Ke Křížku, Nová, Na Lipce, Pod Ježovem, 4
úseky Na Vrchách, parkovací záliv ve Školní, výměna
odvodňovacího žlabu V Březině a drobné opravy
v ulicích K Jezeru, Na Ohradě, Pod Jiřím, U Zvoničky.
Termín: akce zahájena, nyní se však akutně opravují
poničené a rozpadlé dešťové vpusti a probíhají
přípravné práce. Pokládka živice finišerem (a max.
jednodenní omezení dopravy) bude oznámena min. 2
dny dopředu (pošta, web, SMS infokanál) - dle
předběžného harmonogramu je plánována na přelom
srpen/září.

Vjezdy do domácností – u akce „Komunikace 2014“
nejsou součástí projektu a případná realizace je na
úvaze vlastníka objektu. V obou případech však platí
stejné zásady jako při rekonstrukcích místních
komunikací jinde v obci – příspěvek z obecního
rozpočtu částkou 50% nákladů, max. však 4.000,- Kč.
Občané předmětných domů budou kontaktováni.

Počasí - extrémní přívalové deště.
Povodně ne, zatopení někde ano.
Revize dešťové kanalizace
Co dříve hrozilo a uskutečnilo se 1x za 5 let, nyní se
děje až 2x za měsíc – velmi prudké a krátce trvající
deště. A v Mirošovicích navíc přiživované odvodem
srážek z části dálnice do Kunického potoka v prostoru
bývalé skládky, vybudovanými pevnými komunikacemi,
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3. etapa bezpečnostních úprav – nové chodníky od
křižovatky Hlavní x Senohrabská k Husově (nesmějí být
mostem přerušeny). A stávající chodníky budou
rozšířeny na požadované minimum 1,5 m.
Město Mnichovice obdrželo dotaci na nástavbu
základní školy

A tak máme hlášené problémy
v ulicích Ke Hřišti, Senohrabské, Karlíně,
U Zvoničky, ve školním areálu, Pod Ježovem.. Přestože
lze předpokládat, že ani plně funkční kanalizace by
nemusela obstát, už s VHS Benešov konzultujeme
zakázku na zpracování pasportu, tedy pomocí
kamerového systému zmapování a zdokumentování
„dešťovky“ v obci, předložení návrhů řešení,
pročištění trub, opravy vpustí, aj. Lesy ČR, správce
toků v Benešově, přislíbilo na jaře 2015 opět vyčistit
Kunický potok, udělat studii na zhotovení poldru pod
dálnicí a přijít s řešením v případě mělkého koryta
Lomnického potoka pod fotbalovým hřištěm.
Pozn.:
 hlaste nám problémy, abychom kritická místa
postupně odstranili nebo alespoň minimalizovali
škody
 zatím se čistí a vybírají příkopy, opravují rozbité
šachty, instalují nové odvodňovací žlaby
 při této příležitosti však také musíme upozornit na
zákonnou povinnost likvidace „svých“ dešťových
vod na svých zahradách..!

Mirošovice – most přes Kunický potok,
evidenční číslo 3352. Bezpečnostní
prvky 3. etapa
Velmi nadějně vypadají jednání s vlastníkem tohoto
mostu – se zástupci Středočeského kraje a její servisní
organizací – střediskem údržby silnic (SÚS). Poté, co již
bylo vydáno stavební povolení (stavba bude spočívat
v odstranění celého svršku - nová železobetonová
deska bude širší o 1,5 m chodníku), je nutné projekt
zařadit do plánu realizace akcí Středočeského kraje. A
to by se snad mohlo podařit.. Na zhotovení nového
mostu s chodníkem je totiž závislá už nyní připravovaná
3. etapa bezpečnostních úprav – nové chodníky od
křižovatky Hlavní x Senohrabská k Husově (nesmějí být

Tato prázdninová zpráva od místostarostky paní Petry
Peckové opravdu potěšila. Naše obec patří ještě
s Hrusicemi, Struhařovem a Všestarami do společného
školského obvodu a v minulém školním roce zde
navštěvovalo druhý stupeň (6. - 9. třída) 20
mirošovických žáků. Lze očekávat, že počet dětí ve
všech obcích poroste a ani nedávno vybudovaný Mnich
na náměstí už nestačí. Dotaci ve výši 28 mil. Kč již
ministr financí podepsal. Vlastní zdroje činí 30%, obec
Mirošovice přispěje alikvotní částkou 0,5 mil.Kč. Nyní
probíhá výběrové řízení na zhotovitele, stavba (tj. 10
učeben a 2 kabinety, tedy navýšení počtu o cca 260
žáků) by měla nejpozději na podzim začít. A město už
také připravuje projektovou dokumentaci pro další
dotační žádost – výstavbu tělocvičny a nové kuchyně
s jídelnou..

Odpadové hospodářství v obci
Od společnosti EKO-KOM jsme obdrželi přehled o
množství vytříděného a předaného odpadu v roce 2013
– celkem jsme odevzdali 77,47 tun plastů, papíru a skla.
Po dalším zpracování to představuje úsporu 2,62 mil.
MJ energie.
Dále pravidelně odevzdáváme - vyjma komunálního
odpadu v popelnicích - textil, nebezpečný odpad, kovy
a železo, bioodpad a velkoobjemový odpad. Máme 4
sběrná místa (úřad, nádraží, Karlín a Senohrabská), a
celkem 24 kontejnerů, které jsou vyváženy - papír 1x
týdně, plasty dokonce 2x, sklo 1x za 3 týdny. Přesto to
je na hraně! Kontejnery u nádraží jsou po vyprázdnění
brzy plné, nepořádek okolo je smutným pravidlem (?).
Stále si myslíme, že obzvlášť papír není dostatečně
zmačkaný a dále jsme po několika provedených
kontrolách zjistili, že odpad k nám vozí lidé z Hrusic i
Senohrab?! Proto byly nalepeny upozorňující letáky a
žádáme Vás o spolupráci – nebojte se zeptat, odkud
neznámá osoba je.. A mačkejte!

EXIT 21

Dále:
 děkuji za charitativní sbírku textilu
 směsného odpadu byly 4 velké kontejnery (11m3)
 televize, lednice, monitory aj. už nenoste - další
nebezpečný odpad spojený i se sběrem barev, laků,
ředidel apod. bude v listopadu
 cena za vyprázdnění 1 kontejneru na tříděný sběr
(1100 litrů) činí 250,- Kč bez DPH..

Baráčníci pojedou do Mělníka!

Další akcí našich Baráčníků je na konci léta zájezd na
mělnické vinobraní – více viz pozvánka zde.

Veřejné osvětlení – černé odběry?
Identifikace psů
Před 1,5 rokem změnila obec Mirošovice dodavatele
plynu a elektrické energie. Avizovaná úspora ve výši 510% se potvrdila. V posledním vyúčtování spotřeby
elektrické energie veřejného osvětlení (VO) však došlo
k většímu nezdůvodnitelnému nárůstu. Společně se
správcem VO p. Burcevem již byly zahájeny noční
kontroly a došlo k odhalení jednoho černého odběru!
Namátkové kontroly budou dále pokračovat.
V poslední době opět vrostl počet volně pobíhajících
psů bez identifikační známky. Pakliže se jedná o
„našeho místního“ psa, ve většině případů se podaří
najít majitele, je to však zbytečně zatěžující, a někdy až
detektivní práce. Naprosto samozřejmé by pak mělo
být označení psa známkou, když si někdo pořídí pejska
nového nebo najde psa „cizího“, kterého si chce
ponechat.
Na obecním úřadě již existuje celkem slušná databáze
(tj. rasa psa, číslo známky, majitel, kontakt),
pomáhejte nám ji funkční udržovat. Je to pro vás.


Různé – jednou větou
Obecní úřad je z důvodu dovolené celý uzavřen
11. – 15.8., ve dnech 22.9. – 3.10. přítomnost
pouze starosty

